






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ بتُك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم تس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنّكمتملا
 راركت ْنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسآلا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو ٌحيحصلا ّيطنلا لفطلا ديوعتل طَّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف ةّيساسألا تادرفملا
 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهَّذلا يف ىنعملا

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم
 يف «هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ

 بتك .اهييلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مُّكحتلا نم ءرمألا ةياهن
 هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا || موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه

 .اًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم جمانرب
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 روهظ ىلع نوبراحُي اًدونج ٌناسْرفْلا كك

 ةدسلا انف لبق كلذ ناكو .لْيخْكلا

 َنينسي ىلإ جاتْحَي مُهْنِم ٌدِحاولا ناك
 .اًسراف َحِبْصُيِل قالا ٍبيِردّتلا نم ٍةديدَع
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 * | ١ َمادْخِتْسا ضي ُمَلعَتيو

 .ِمُهّسلا و ِسْوَقلا





 َةرْشَع َةعباَرلا ُعُلبَي امَدْنِع فيصّولا ناك /

 .اًعبات ٌريِصَي ءِرْمعلا نم ا ١

 ّسرافلا ٌسِْلُي فيك ُمّلَعَتي عباَتلا كلكأ

 .ّىِعْرّدلا هسا |
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 سابّللا فّظَتُي نأ عباَتلا ىلع ناك 2 ويد

 .ٍلْمَّرلا ّنم ٍليمْرب يف ّيِعْرَدلا
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 2 عب رسب و ثلا ناك
 فيكو لتاقي فيك مْلَعَتَي
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 َكِلَملا َمُدْخَي نأ سرافلا ىلع ناك

 .هدالب ليبَس يف َبِراحُيو
 ده حبلا
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 َرِرابُي نأ سرافلا ىلع ناك يأتي.
 - حم هال 1

 .ةصاخ ِتايَرابُم ىف 9



 ناك ءاهِرّيَغو ٍةمداصُملا ِتايِراَُم يف
 و د ةرسر ١1

 يف لتاقُي فيك ُمَلَعَتَي سرافلا
 .ةّيقيقحلا كراعَملا 1





 َتِراَحُي نأ سرافلا ىلع ناك

 .ِهِكِلَم ٍليِبَس يف
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 ٍتاهَّألاو ِءابآلاو نيِمّلعُملا ىلإ ةملك

 ٌرّفوتو ةقّثلا لافطألا َحّيمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبْتُك ؛أرقأ انأ» ةلسيلسي
 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل

 تاملكلا عب نوفلأي اوراص نيذلا لافطألا ٌُبِيانُي ثِلاّثلا ىوتسُملا
 اذه يف ةلمُج لك . ةريصق المج اوأرقي نأ ىلع نيرِاق اوراصو ةطيسبلا
 ديزّمب اوأرقي نأ يف لافطألا دعاس رّركتت تارابع ىلع يوتحت ىوتسُملا

 ّضَنلا مُهَق يف دِعاسُت ةقّوشُمو ةلّصفُم موسُر ةحفص لك يفو .رسُيلا نم
 .هب عاتمتسإلاو هتءارق ىلع عّجْشُتو

 باتكلا اذه

 .نينّسلا تائم لبق ناسرُفلا هلَعفَي ناك امب نافّرعُت باتكلا حاتتفا اتحفص ٠
 اوأرقي نأ يف نيئدتبُملا ءاّرقلا ٌَدِعاسُتل تارابع باتكلا ءاجرأ يف رّركتت »

 ةرقف ةءارق مهنكمُي ديزملا بلط يف نوبَعِرَي نيذلا نوئدتبُملا ءاّرقلا »
 .راطإ َنمِض ةدراولا لا

 مُهَق يف ديزتو تادّرفُملا ينغُت ةّيساسأ تامولعم زرت رّوّصلا تامِلك

 ع

 .تقولاو خيراتلا موهفم كاردإ يف ةبوعص نودجَي لافطألا ضعب ٠
 «نآلا» لثم ٌريباعت نيمدختسُم نوُسيَعُي ساّئلا ناك فيك مهعم اوُسِقان
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 .«كاذنيح١و
 همّلعَت ام لوح ئراقلا عم ثّدحتلل 9١و ؟+ َنيّتحفَّصلا اوميختسإ ٠
 .باتكلا نم
 داجيإ يف انتدعاسُمل دّرسَملا ٌمِدِخَتسَت .طيسب دّرسَم باتكلا رخآ يف ٠

 ءانُمُهَي يذلا عوضوملا ةحفص

 .عيجشّتلاو ةدَعاسُملا نم ريثك ىلإ نوجاتحّي نوئدتبُملا ارق



 ع

 1 3 2 شاع بدأ

 ,ةدَعاسُملا نم ءيّشب ءنورِقَي لافطأل وه |تياتلاغتتشا

 .ةطيسب ةريصق لَمُج ةءارق ىلع

 .ةفولامو ةقّوشُم عيضاوم ٠
 .ةّلادو ةحضاو رّوص ُتاِمِلَك ٠

 .ةرّركتُم ةطيسّب لَمُج ٠

 ٍ.َضّنلل ةحّضوُمو ةعيدب موسُر ٠

 انلؤلثان تاتنبل ةبتككم
 مدضتكءاءلام. تدل :تنرتنالا ىلع انعقوم عج


